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I Norge er vi heldige. Vi topper stadig rangeringer på livskvalitet, fysisk og psykisk helse, likestilling, utdanning
og mer. Likevel er det en betydelig gruppe som faller utenfor.
Det finnes i dag over 600 000 mennesker med funksjonshemming i Norge. Dette er mennesker som daglig
kjemper for å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Majoriteten er misfornøyde med livet sitt, sliter
med å finne mening og føler seg ensom. De har lavere selvtillit, lavere utdanning og færre er i jobb. Så mye
som en tredjedel opplever nedsatt fysisk og psykisk helse – mot 5% for resten av befolkningen. Det er på tide
å gjøre noe!
Vi mener alle mennesker er en ressurs for samfunnet, med eller uten funksjonshemming. Stiftelsen VI vil
starte en bevegelse for nettopp dette! Det skal ikke lenger være oss og dem – det skal være vi! Ingen arena er
bedre til å oppnå dette enn gjennom aktivitet og idrett.
Vi ønsker å skape et bedre samfunn for flere. Økt deltakelse i fysisk aktivitet gir fellesskap, mestring og
mening. Et antall studier viser tydelig sammenheng mellom funksjonshemmedes deltagelse i fysisk aktivitet,
og forbedring i helse, utdannelse og jobbdeltakelse. I tillegg skaper aktivitet og idrett et samlingspunkt i
de fleste norske tettsteder. Det knytter sosiale bånd, former vennskap og bidrar til selvutfoldelse og økt
livskvalitet. Det er på høy tid at funksjonshemmede ikke kun skal stå på sidelinjen. Vi må legge til rette for at
alle kan få gleden av et så viktig fritidstilbud i vårt velferdssamfunn. I samarbeid med TV-aksjonen 2020 skal
Stiftelsen VI jobbe for å doble deltagelse blant antall funksjonshemmede i organisert idrett, fra ca. 10.000
medlemmer til 20.000 medlemmer innen 2025.
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BIRGIT SKARSTEIN (30)
Jeg levde et aktivt liv før jeg ble skadet. Tiden etterpå var tøff.
Jeg mistet fotfeste med begge beina. Kastet opp i lufta, og jeg
måtte finne ut av ting. Denne prosessen tok kanskje 3-4 år. Du
må lære deg å kle deg på nytt. Lage mat på nytt. Lære deg å
komme deg over terskler, ledninger, opp og ned trappa. Komme
deg på bussen på nytt. Lære deg å gå på butikken på nytt. Skal
du kun ta med én pose og gå flere runder til butikken, eller ta
på deg en sekk? Skal du spørre venner om hjelp? Du må lære alt
det dagligdagse, for å få hverdagen til å gå rundt. Samtidig har
du også mistet idretten som du kjenner det. Selv om du har ski
og en sykkel i boden kan du ikke bruke de. Når du nå også må
lære deg sport og idrett på nytt, har du samtidig minst kapasitet
til å gjøre det. Dette øker terskelen for mange.
DET HANDLER OM IDENTITET
Skal man gå igjennom store deler av livet uten fotfeste blir det tøft. Studier og arbeidsliv kan være
definerende for mange, og den samme rollen kan idrett spille. Det er viktig å ha en sosial forankring, et
fellesskap og en trygghet for egen kropp. Det krever en større trygghet i seg selv for å stå støtt i det. Der er
idrettsarenaen egnet til å være med å bygge opp under dette i et miljø som er godt og viktig. Uansett hvilken
funksjonshemning en har, blir det fort mye fokus på det som ikke virker. Ting som ikke er som det skal være.
Men aktivitet bryr seg ikke om det som ikke virker. Det bryr seg om det som virker! I steder for «Hva kan du
ikke gjøre?», blir spørsmålet heller: «Hva kan du gjøre?» Kropp blir derfor ikke ensbetydende med noe som er
skadet og sykt, men med noe som er funksjonelt. I stedet for å fokusere på hva du ikke har eller ikke kan, kan
idretten gjøre deg trygg på hva du har og hva du kan.
DET HANDLER OM FRIHET
Det handler om noe større enn å få hjelp eller støtte. Det handler om frihet og livskvalitet. Frihet ved å være
sterk nok til å kunne gjøre mer husarbeid hjemme. Hente barna i barnehagen. Holde ut en hel arbeidsdag på
jobb. Handle mat. Frihet gir livskvalitet.
DET HANDLER OM Å BIDRA
Vi må bygge samfunnet på en smart måte, der folk hjelper til med det de er best til. Dette er ikke noe nytt –
vi gjør jo dette fra før! Folk som er gode i realfag kan utdannes til å bli gode ingeniører. Andre med spesielt
empatiske evner kan bli gode sykepleiere eller sosiologer. Akkurat det samme gjelder når det kommer til
funksjon! Vi må bruke de til hva de kan på en bra måte! Jeg kunne aldri blitt en god flyvertinne, eller god
til å måke snø. Men jeg kan bidra til andre ting! Jeg kan bruke min kapasitet der det er nyttig! Vi må se på
ressurser på tvers av både hode og kropp – og tørre å inkludere funksjonshemmede i denne tankegangen
også.
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STIFTELSEN VI
Stiftelsen VI ble etablert i 2018 på bakgrunn av et brennende engasjement for like muligheter for
funksjonsfriske og funksjonshemmede. Målet til stiftelsen er å rette opp den ubalansen som eksisterer i dag.
Gjennom økt deltakelse i aktiviteter og idrett skal vi skape en folkebevegelse, og en arena for alle å prestere.

Det trengs en endring i samfunnsstrukturene for å flytte mennesker med en f unksjonsnedsettelse
fra et livslangt pasientforløp og inn i et livslangt deltagende løp i lokalsamfunnet, inkludert
muligheter og ti
 lrettelegging for å drive idrett. Vi trenger folkevalgte, en idrett, et helsevesen
og et skolesystem som tenker langsiktig, som tenker helhet, som tenker på tvers av
departementene/sektorene
Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid, 2016

På tross av vår unge alder er Stiftelsen allerede godt etablert. Vi har et profesjonelt styre sammensatt av
mennesker som brenner for vårt formål. Styret har kompetanse innen idrett og funksjonshemming, og
kommer fra både næringsliv og offentlig sektor.
I tillegg til et profesjonelt styre, har vi allerede tiltrukket et stort nettverk av ambassadører. Dette er
fremgangsrike idrettsutøvere, både funksjonsfriske og funksjonshemmede, som brenner for å skape like
muligheter til å prestere. Ambassadørene bidrar til å fremme vårt budskap, øke synligheten til paraidrett og
fungere som mentorer og rollemodeller. De bidrar også aktivt med kunnskap og erfaringer.

I vårt første driftsår har vi allerede sikret NOK 100 millioner over de neste fire årene og 13 partner-bedrifter
som aktivt bidrar inn. Dette gjør at vi allerede nå kan lykkes med første del av Stiftelsens tre-stegs strategi,
som skal skape helter og rollemodeller for breddeidretten. I samarbeid med Olympiatoppen investeres det i
forsknings- og utviklingsprosjekter, profesjonalisering og oppfølging av landslag, styrking av toppidrettsstipend
og utvikling av prioriterte miljøer og forbund. I tillegg har TRG, Kjell Inge Røkkes privateide selskap, forpliktet
seg til å dekke alle driftskostnader. Dette betyr at hver hver krone som kommer inn, går uavkortet til å gi like
muligheter til funksjonshemmede.
FUNKSJONSHEMMEDES REALITET
605 000 nordmenn mellom 16-66 år har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne, det være seg
bevegelseshemning, nedsatt syn eller hørsel eller psykososiale funksjonsnedsettelser. I Riksrevisjonens
utredning til Stortinget i 2010 gjorde de det tydelig at «… personer med nedsatt funksjonsevne opplever
betydelige hindringer på sentrale samfunnsområder». Disse utfordringene har stor betydning for
funksjonshemmedes daglige liv.
Lite tyder på at det har skjedd store endringer siden 2010. I en rapport fra 2017 tegner SSB dessverre et
dystert bilde Kun halvparten av personer med nedsatt funksjonsevne er sysselsatt, og kun minoriteten er
stort sett fornøyd med livet. En av fem funksjonshemmede føler seg ensomme, og en av tre har dårlig helse
og/eller betydelige psykiske vansker. Lav sysselsetting, ensomhet og dårlig helse kan føre mennesker inn i en
ond spiral som tærer på livsgleden.
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Alle taper på dette. En norsk studie fra 2012 viser at det
kan realiseres titalls milliarder i samfunnsøkonomiske og
statsfinansielle gevinster ved økt sysselsetting. Spesifikt viser
de at hver ny sysselsatt kun trenger å være 20% så produktiv
som en ordinær sysselsatt for å nå break-even. De konkluderer
med at dagens ordning er underdimensjonert – og at det riktige
spørsmålet heller er hvorvidt «ressursene både økonomisk og
forvaltningsmessig […] er store nok». VI har tatt saken i egne
hender, og ønsker å inkludere Norges befolkning i dette kollektive
løftet under TV-aksjonen 2020.
Til tross utfordringene mener funksjonshemmede selv at de kan
drive med idrett i like stor grad som andre. Likevel er andelen
funksjonshemmede som deltar i organisert idrett halvparten av
resten av befolkningen. Det er ikke overraskende når mer enn 90%
av norske idrettslag ikke tilbyr noen aktiviteter for mennesker med
funksjonsnedsettelse. TV-aksjonen vil ikke kun være et kritisk steg
for finansieringen av en inkluderende breddeidrett, men også for å
skape en nasjonal bevegelse slik at VI i lag kan sikre like muligheter
til å prestere. For alle. Midlene fra TV-aksjonen kan sørge for at
muligheten for funksjonshemmede til å delta i idrett matcher
funksjonshemmedes ambisjonsnivå. Det betyr at vi kan doble
deltagelse blant antall funksjonshemmede i organisert idrett, fra
ca. 10.000 medlemmer til 20.000 medlemmer innen 2025.
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HVORFOR IDRETTSAKTIVITET?
VI skal angripe problemet gjennom idrettsaktivitet. Fysisk aktivitet og idrett bidrar til å stimulere mennesker,
og flere studier viser sammenhenger mellom økt fysisk aktivitet og økt mestringstro, samfunnsengasjement,
sysselsetting og livskvalitet. En dansk studie fra 20121 viser en klar sammenheng mellom funksjonshemmedes
deltagelse i fysiske aktiviteter på den ene siden og sysselsetting, høyere utdanning, frivillighetsarbeid og
involvering i organisasjoner for funksjonshemmede på den andre. En svensk studie publisert i 20142 peker
videre på viktigheten av funksjonshemmedes fysiske aktivitet for fysisk helse og generell samfunnsdeltagelse.
Dette understøtter vårt mantra om at mestring på en arena leder ofte til deltagelse og mestring på andre
arenaer.

Hvis vi tenker at fysisk aktivitet og idrett er viktig for alle mennesker, er det
spesielt viktig for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er en kropp som har
utfordringer, trengs å trenes og vedlikeholdes. Vi gleder oss over å ha bedre form,
for det gir mestringsfølelse i hverdagen. Og ikke minst å være tilknyttet et sosialt
nettverk hvor lek, hygge og mestringsglede er essensen av det vi driver med.
Cato Zahl Pedersen, styremedlem

Å stimulere funksjonshemmede til økt fysisk aktivitet i eller utenfor idrettsverden vil redusere isolasjonen
og bidra til å kjempe mot ensomheten mange føler på. Idrett har derfor mange fordeler utover forbedret
helsetilstand. Idrettsaktivitet kan trekke mennesker ut av den onde spiralen og inn i en positiv spiral der økt
mestringsfølelse på én arena kan overføres til andre arenaer, og ultimat sett bidra til et liv majoriteten stort
sett er fornøyd med å leve.
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Idretten har vært veldig viktig for meg fordi jeg kan være god i en ting. Det er
det kanskje mange funksjonshemmede generelt som opplever at man ikke er. At
man dilter etter.
Hanne Vadseth

Et eksempel på dette er Jens Kristian Ween fra Drøbak. Les hans historie:
«I 2002 ble jeg amputert to tær på venstre ben og kryssamputert midt på leggen på det andre benet. Da
trodde jeg faktisk at livet var helt over for meg. […] Etter en kort rehabilitering kom jeg i kontakt med Drøbak
Golfklubb. Og etter det så har alt bare gått èn vei – Og det er oppover. I dag har jeg fast jobb, jeg har kjøpt
meg slalåmski igjen, er ute på byen, danser, [og] gjør alt jeg gjorde før jeg ble såkalt handicappet. Golfen har
gitt meg troen på livet tilbake.»
TRE-STEGS STRATEGI
VI har lagt en tre-stegs strategi for å adressere utfordringen på en bred måte. Fase 1 skal skape helter og
rollemodeller innen paraidretter, og er allerede satt i gang i samarbeid med Olympiatoppen. Gjennom
inspirasjon, motivasjon og engasjement skapt av elitesatsingen, fokuserer fase 2 på å sørge for inkludering
innenfor breddeidretten. Fase 3 retter seg mot alle funksjonshemmede i Norge for å jobbe mot en fullverdig
integrering i samfunnet for øvrig, også for de som ikke deltar i idrettsaktiviteter.
VI er allerede i gang med å realisere vår målsetting gjennom tre-stegs strategien. I løpet av få måneder har
vi samlet Norges ledende idrett- og paraidrettstjerner som ambassadører, og det er påbegynt omfattende
prosjekter i samarbeid med Olympiatoppen. Fase 1 satser på eliteidretten og vil skape helter og rollemodeller
innen paraidrett. VI vil oppnå dette gjennom å bidra med ~NOK 100 millioner over de neste fire årene
til Olympiatoppens prosjekter for paraidrett. Gjennom prosjektene kommer VI til å oppnå økt kunnskap
om, og tilrettelegging av, fysisk aktivitet for alle funksjonshemninger. Det investeres i forsknings- og
utviklingsprosjekter, profesjonalisering og oppfølging av landslag, styrking av toppidrettsstipend og utvikling
av prioriterte miljøer og forbund. Resultatet skal være en dobling av antall individuelle medaljekandidater i
både sommer- og vinteridrettene, og bli blant de 25 beste nasjonene innen sommeridrett og 6 beste innen
vinteridrett.
Grunnen til at du finner så mange skiløpere i Norge, er forbilder som Petter Northug.
Funksjonshemmede mangler sånne forbilder. Jeg hadde ingen da jeg var liten. Det er nok et savn
for funksjonshemmede unge som ikke er klar over mulighetene. Det er ikke alle som vet at vi har et
landslag engang.
Håkon Olsrud
Fase 2 skal satse på breddeidretten. Gjennom inspirasjon, motivasjon og engasjement skapt av elitesatsingen,
skal det skapes muligheter, drømmer og håp for alle funksjonshemmede som driver med idrett i Norge.
Bedre tilrettelegging av breddeidrett skal hovedsakelig gjøres i samarbeid med hjertet av idretts-Norge,
nemlig særforbund og idrettsklubber. Fase 3 tar for seg å aktivere alle Norges 605.000 funksjonshemmede
gjennom et samarbeid mellom VI-bedrifter og det offentlige, med en ambisjon om en fullverdig integrering
i samfunnet igjennom tilrettelegging for økt fysisk aktivitet i eller utenfor idrettsmiljøet. Det er i fase 2 VI
ønsker å starte en folkebevegelse i samarbeid med TV-aksjonen 2020. For at funksjonshemmede skal oppleve
en fullverdig integrering i resten av idretts-Norge, trengs det mer enn kapital. Bevissthet, engasjement og
et kollektivt ønske om å bidra er minst like viktig, som gjør TV-aksjonen en ideell samarbeidspartner for VI.
Sammen kan vi sørge for like muligheter til å prestere!
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HVA MIDLENE VIL GÅ TIL
Det er ikke oss og dem – Det er vi
Vi vet at idrettsdeltagelse gir store gevinster som kommer kommunene til gode. Idrett representerer et
verdifullt verktøy som en del av kommunenes helsevesen, men ligger per i dag ikke i verktøykassen. Det
er Norges Idrettsforbund (NIF) sitt ansvar. Det er likevel ingen andre enn kommunen som sitter tett på
målgruppen som helhet, og har derfor et stort potensial for å gjøre en forskjell. Samtidig må vi sørge for at
tilbudet som eksisterer er godt nok, og at rammene for en bærekraftig paraidrett er på plass. Vi må tenke
helhetlig, og det må langsiktig samarbeid til.
En tredje dimensjon, i tillegg til kommunene og NIF, er viktigheten av frivillighetsånden for norsk idrett.
Kommunene og NIF er avhengig av at frivilligheten organiserer idrett lokalt. Selv om suksessen av denne
modellen varierer med både type idrett og idrettskulturen lokalt, skaper den gjensidige avhengigheten
utfordringer. Frivilligheten ønsker mer støtte fra det offentlige for å kunne forbedre tilretteleggingen, samtidig
som det offentlige ønsker at frivilligheten selv tar noe av dette ansvaret. Dette gapet mellom frivilligheten og
det offentlige er større for funksjonshemmede enn det er for funksjonsfriske. VI ønsker å bidra til å tette dette
gapet. VI skal fungere som magneten som trekker frontene mellom frivilligheten og det offentlige sammen.
Det vil bidra til at vi går fra å tenke oss og dem, til å tenke vi når vi i fremtiden skal tilrettelegge idrett for alle.
Stiftelsen VI vil derfor gjennomføre fem delprosjekter for å styrke en bærekraftig struktur som skal fasilitere
betydelig økt idrettsdeltagelse for funksjonshemmede. Det første delprosjektet vil styrke dagens ordninger
med regionale fagkonsulenter, slik at de får brukt mer tid med særforbund og idrettsklubber. Det andre vil
tilgjengeliggjøre fondsmidler til idrettslag som ønsker å utvide sitt tilbud til funksjonshemmede. Det tredje
prosjektet vil forenkle prosessen for å motta tilskuddsmidler, som på sikt reduserer administrativt arbeid
fra både NIF og særforbundene eller idrettsklubbenes side og vil bidra til at flere som ønsker å delta får
muligheten. Det fjerde vil støtte villige kommuner og skoler med kompetansebygging, utstyrsformidling og
koordinering av frivillighet og deltidsjobber i jobben for å redusere barrierene som eksisterer i dagens system.
Det siste vil utvikle en digital plattform og investere i å synliggjøre tilgjengelige tilbud. Overordnet sett vil
plattformen vil fungerende som en brobygger mellom idrettsmiljøene og barn og unge for å sikre en kritisk
masse av aktive utøvere i parallell med initiativene som har styrket tilbudene.
1. Fagkonsulenter
Vi vil øke antall regionale fagkonsulenter. Særforbund NIF har snakket med har hatt stor nytte av samarbeidet
med NIFs regionale fagkonsulenter. Idrettslagene trenger hjelp til å etablere tilbud, og særforbundene trenger
hjelp med å understøtte idrettslagene. Fagkonsulentene er svært sentrale i å arrangere tverridrettslige
arrangementer hvor paraidretten får presentert aktivitetstilbudet sitt lokalt, og har metoder og nettverk for å
nå ut med informasjon.
Som følge av dårlig økonomi ble det i 2004 foretatt en kraftig nedbemanning. En gikk fra å ha én konsulent
per idrettskrets til at de som var igjen måtte dekke flere fylker. Å følge opp særforbund og idrettslag i 2-3
fylker gir mye reisetid og kostnader. Mesteparten av denne tiden skulle heller vært brukt sammen med
klubbene og å følge opp andre oppgaver. Alle fagkonsulentene NIF har snakket med peker på at deres
funksjon ikke kan løse sine saker fjernt fra brukerne. Dialog og mulighet til å treffe bidragsytere i nye miljøer
er avgjørende, og dette krever tid og fysisk tilstedeværelse.
Stiftelsen VI vil i tillegg legge vekt på at det skal jobbes aktivt med kompetanseoverføring fra fagkonsulentene
til idrettsklubbene slik at de over tid blir mer uavhengige. Med midler fra TV-aksjonen kan vi øke antall
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fagkonsulenter til å dekke alle idrettskretsene, fra 7,6 årsverk per i dag til 18 årsverk. Over en femårsperiode
vil det kreve NOK 50 millioner.
2. Fondsmidler til idrettslag
Det finnes flere idrettsmiljøer i Norge som har mange gode ideer for å rekruttere og jobbe med
funksjonshemningens del i idretten. Eksempler på slike ideer er å holde ulike idrettsarrangementer, for
eksempel ‘åpne dager’ der funksjonshemmede som vurderer å begynne med en idrett kan lære mer
om tilbudet. Andre idrettsmiljøer kan ønske å jobbe spesielt med enkelte utøvere, eller bruke ressurser
på spesifikke idretter som kan øke aktiviteten blant funksjonshemmede. Stiftelsen VI vil tilgjengeliggjøre
fondsmidler til idrettslag med klare tiltaksplaner for å øke deltagelse blant funksjonshemmede. NIF og
fagkonsulentene vil være sentrale i vurderingen av hva som gir bærekraftig avkastning på investeringene, og
dermed hvilke idrettslag som mottar støtte. Totale disponible fondsmidler vil settes til NOK 40 millioner over
en femårsperiode.
3. Forenkling av tilskuddsmiddelprosessen
Flere fagkonsulenter peker på at det finnes mange økonomiske støtteordninger. Samtidig nevner idrettslag
økonomi som den største utfordringen for paraidretten. En mulig årsak til dette paradokset kan være at så
mange som 40% av idrettslag ikke kjenner til steder hvor en kan søke om støtte til for eksempel hjelpemidler.
En annen utfordring er at NIF selv omtaler støtte til paraidrett som «ikke enkelt», da det finnes en lang liste
med ordninger som er både uoversiktlig og som krever ulike søknadsprosesser.
Det er nødvendig å forenkle og standardisere prosessen for å søke om og motta tilskuddsmidler. Det vil
ikke bare sikre at de idrettslagene som trenger støtte får tak i det, men det vil også spare begge parter
for unødvendig administrativt arbeid på lengre sikt. Det vil investeres i en felles digital portal som senker
terskelen for funksjonshemmede å delta i idrett gjennom tilrettelagt tilgang til økonomiske støtteordninger.
Utviklings- og driftskostnader over femårsperioden er estimert til NOK 20 millioner.
4. Rekruttering gjennom kommuner og skoler
Ingen sitter tettere på målgruppen enn kommunene og skolene. Samtaler Stiftelsen VI har hatt med
kommuner og skoler viser at det eksisterer en vilje til å legge til rette for funksjonshemmede, men at det er
tre hindringer som gjør det utfordrende å tilby et tilstrekkelig godt tilbud. Den første handler om ferdigheter
og kompetanse. Mange gymlærere har simpelthen ikke nok kunnskap om ulike typer funksjonshemninger for
å forstå hvordan undervisningen kan tilrettelegges for behovene til den funksjonshemmede. Konsekvensen
er at mange får fritak fra gymtimer, som fremmedgjør idrettsglede og deltagelse. Den andre hindringen er
tilgjengeligheten på nødvendig utstyr, e.g. rullestoler for EL-innebandy. Den tredje er relatert til viktigheten av
frivilligheten som er nødvendig for at tilfredsstillende idrettstilbud.
VI vil bruke deler av midlene fra TV-aksjonen til å sørge for at kommuner som ønsker å jobbe for et godt
tilbud for funksjonshemmede i liten grad skal møte på hindringene beskrevet over. Det vil investeres
i kompetansebygging blant gymlærere og andre i kommunen som har regelmessig kontakt med
funksjonshemmede. VI vil tilrettelegge for utstyrsformidling, for eksempel gjennom Bua.io, en norsk
forening som gjør det enklere for funksjonshemmede å låne utstyr til sport og friluftsliv. Til slutt vil VI støtte
frivilligheten gjennom å løfte frem og synliggjøre de som gjør en innsats. Avhengig av hvor mange kommuner
som ønsker å jobbe rettet mot funksjonshemmede forventes det å bruke NOK 50 millioner på dette initiativet
over femårsperioden.
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5. Digital plattform og synlighet
Foruten økonomi er det rekruttering idrettslag ser på som sin største utfordring. NIF rapporterer om nye
tilbud som igangsettes som resulterer i lavt eller fraværende oppmøte. Fagkonsulentene viser til at mange
foreldre og utøvere ikke kjenner til mulighetene, og idrettens egne kanaler og nettsteder når ikke fram til
disse gruppene.
VI ønsker å utvikle en digital plattform fungerende som en brobygger mellom både idrettslag og barn og
ungdom med informasjon om lokale tilbud og hvordan å komme i gang. Plattformen vil skape en felles
kontaktflate og bidra til å systematisere hvordan eksisterende tilbud kommuniseres lokalt. I samarbeid
med TV-aksjonen vil dette synlighetsløftet skape en kritisk masse av synliggjorte tilbud og utøvere slik at
jungeltelegrafen bidrar med nye utøvere over tid, i lik grad som idrettsmiljøet for funksjonsfriske. Utvikling,
drift og markedsføring er estimert til NOK 50 millioner over femårsperioden.
HVORDAN VI SKAL ENGASJERE HELE NORGE
25. oktober 2020 har VI en ambisjon om at frivillige bøssebærere skal banke på dørene til alle norske
husholdninger. Det vil være et viktig delmål i seg selv, spesielt med tanke på at det finnes en person med
nedsatt funksjonsevne for hver fjerde husholdning i Norge. Vi vil oppnå dette ved å engasjere Norges
befolkning både nasjonalt og lokalt. På nasjonalt nivå vil VIs nettverk av ambassadører være viktig for å skape
synlighet og engasjement igjennom større mediekanaler. På lokalt nivå ønsker vi å skape engasjement ved
hjelp av idrettskretser, idrettsklubber, foreninger og særforbund for å rekruttere bøssebærere.
Om du ikke selv har en eller annen form for funksjonsnedsettelse, kjenner du mest sannsynlig noen som
har det. TV-aksjonen 2020 vil være en ypperlig mulighet til å gå som bøssebærer for noen i nær omkrets.
Det er på tide å slå et slag for funksjonshemmede og sammen med det norske folk sørge for at alle har like
muligheter til å prestere. VI ønsker å gjøre en forskjell. Å skape et mer likestilt Norge. VI er her for å skape
en bevegelse, et engasjement, et håp, en forandring. Og vi må begynne i dag. Stiftelsen, ambassadørene, VIbedriftene og Norges funksjonshemmede er klare. Er dere?
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